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Boletim de Cartéis da Escola Brasileira de Psicanálise

Editorial
Ressonâncias de um Encontro
Lúcia Grossi

O XX Encontro Brasileiro do Campo Freudiano nos ofereceu tantas surpresas interessantes 
para os ouvidos, os olhos e o pensamento, que ainda estamos sob o impacto destes estímulos. As 
artes plásticas, a música, a dança estiveram ali representadas, mas também a política e a univer-
sidade. Tudo isso como complemento a um trabalho cuidadoso de elaboração de saber no campo 
da psicanálise de orientação lacaniana. Tivemos uma oferta maravilhosa de mesas de trabalho, 
conferências, seminários e plenárias, além dos momentos de congratulação e comemoração.

Gostaria de chamar a atenção para uma comemoração muito especial realizada neste Encon-
tro, o retorno da presença dos Cartéis. Depois de dez anos sem a participação dos Cartéis nos 
eventos nacionais, os Cartéis voltam como um evento, não mais como um evento suplementar, 
mas no cerne mesmo do Encontro, fazendo corpo com ele. O Cartel retorna à cena, literalmente, 
“amarrado” ao fi o das questões que suscitaram o tema deste Encontro: ao trauma e à violência vem 
juntar-se os destinos do amor. Vários cartelizantes enviaram trabalhos que foram apreciados pela 
comissão científi ca e apresentados em mesas simultâneas.

Mas o ápice desta nova presença dos Cartéis da Escola Brasileira de Psicanálise foi a mesa 
plenária que reuniu o Cartel do Passe e o Cartel da Comissão Nacional de Cartéis, cujo tema foi “O 
amor e o inconsciente no fi nal da análise”. Essa plenária realizou um encontro muito especial entre 
os dois dispositivos que fundamentam a Escola, assim como Lacan a concebeu: Cartel e Passe. 
Pôde-se demonstrar as duas faces do trabalho de Cartel: a elaboração de cada um, que foi pos-
sível recolher nos textos dos membros do Cartel do Passe: Ana Lydia Santiago, Angelina Harari, 
Leonardo Gorostiza (Mais-Um), Marcus André Vieira e Rômulo Ferreira da Silva, e a elaboração do 
Cartel como um todo, que nos foi trazida por Carlos Augusto Nicéas, Mais-Um do Cartel da Comis-
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são Nacional de Cartéis, composto por Maria Josefi na Sota Fuentes, Paola Salinas, Cristiana Gallo, 
Inês Seabra e Cristiane Barreto. Os textos produzidos por cada membro do Cartel do Passe foram 
previamente lidos e interrogados pelo Cartel da Comissão Nacional de Cartéis. Nicéas apresentou 
então, logo depois das leituras dos textos e da pontuação feita por Miquel Bassols, convidado inter-
nacional do Encontro, o resultado da discussão.

Presenciamos uma demonstração viva de como o trabalho do pequeno grupo é possível a 
partir da elaboração de cada um: cria-se um espaço de conversação que inclui a todos e permite 
avançar em direção a algo que se possa reconhecer como coletivo. Esse produto do Cartel não é 
simplesmente a soma das contribuições individuais, não existiria sem a palavra e a presença de 
cada um que ali esteve.

 Gostaria de trazer alguns pontos que me fi caram da escuta dos textos e das pontuações de 
Bassols:

- O fi nal de uma análise exige um passo a mais para se articular ao Outro, ou seja, retoma-se 
o laço ao Outro de uma outra maneira.

- Não haveria liquidação da transferência, mas uma mudança do modo de amar, que não impli-
ca necessariamente uma mudança de parceiro.

- O fi m de uma análise não é algo que se possa calcular, acontece de forma contingente.
- O fi nal da análise produz um amor fora dos limites da lei simbólica da repetição, pois seria um 

amor conectado à contingência e ao feminino.
- O amor de transferência não tem um destino, uma causa fi nal. O destino é o próprio caminho 

e há uma satisfação no caminho.
 São alguns pontos que suscitam nossa elaboração.
O Dobradiça de Cartéis 17 nos propõe a leitura de alguns textos apresentados em mesas si-

multâneas no XX Encontro. O texto de Inês Seabra intitulado “Amor e violência: infâncias roubadas” 
nos fala da trágica condição de crianças brutalizadas, mas que “amam mesmo assim”, preferindo 
permanecer junto ao agente da violência. No trabalho analítico, o laço transferencial pode ser uma 
via que permita às crianças uma separação da posição de objeto, consentindo com a castração.

“Para além do amódio: a transferência de trabalho no cartel” é o título do trabalho apresentado 
por Ana Cristina Figueiredo e nos traz coordenadas fundamentais para pensar a vocação do Cartel 
para escapar do domínio do amódio, tão presente nas relações humanas. No Cartel a elaboração 
de saber é apoiada na transferência de trabalho, buscando o vetor horizontal e não a mestria. “O 
Cartel se encontra entre o ensino e a transmissão do que se produz em seu percurso, endereçado 
a Escola”, nos diz Ana Cristina, o que signifi ca que na base da transferência de trabalho está a 
transferência à Escola.

Nancy Greca Carneiro começa seu texto com uma questão fundamental: “Poderá a psicanálise 
oferecer a via de um novo amor que considere o que há de mais contingente e singular em cada 
um?”, o novo amor do fi nal da análise, esvaziado das pregnâncias imaginárias produz um novo 
saber, o gay sçavoir, um saber sobre o inconsciente que não leva à paixão do sentido mas, antes, 
ao amor ao sinthoma.

Teremos ainda três textos, apresentados no Momento Cartéis, realizado em novembro na De-
legação Paraíba. Pauleska Nóbrega apresenta as difi culdades da transferência hoje, onde vigora 
o gozo do Um-sozinho e a recusa do inconsciente. Neste cenário, diz ela, resta à psicanálise sus-
tentar “um amor mais leal à palavra que à paixão”. O texto de Cleide do Nascimento introduz a 
questão do manejo da transferência negativa que “se desloca do campo interpretativo para a busca 
de condições de sustentação e suporte dos afetos hostis vivenciados”. 

Finalmente, retomo uma palavra descoberta por Bassols no português, que usamos frequen-
temente, mas não a escutamos como um estrangeiro. Ele nos falou do seu encanto pela palavra 
“endereçamento”, que evoca para ele um movimento que constrói um destino. De fato, sem ende-
reçamento o amor não faz laço, sem endereçamento não há Cartel nem passe, não há Escola.
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Escrita cartelizante 
Trabalhos apresentados no Evento Cartéis no 
XX Encontro Brasileiro do Campo Freudiano
Amor e violência: infâncias roubadas1
Inês Seabra Abreu Rocha 

A modernidade é fecunda em reproduzir nas relações as diversas formas dos embaraços do 
amor. A desordem amorosa contemporânea tem seus refl exos na história de amor entre a criança 
e sua mãe, inscrita dentro do grande mal-estar atual.

No trabalho com crianças e adolescentes em situação de risco social, muitas vezes presen-
ciamos o abandono dos corpos e a violência a eles impingidos. Encontrei uma mãe que arrancava 
pedacinhos da barriga de seu fi lho com alicate de unhas, um menino que era obrigado a fazer sexo 
oral com travestis, uma menina que se prostituía com choferes de taxi, outras afastadas da família 
por abuso sexual, várias crianças vítimas de espancamento, fi lhos que cuidavam da mãe alcoóla-
tra, a jovem cuja mãe tinha envolvimento com o tráfi co e que apareciam pessoas mortas na frente 
de sua casa, outra menina cuja mãe a levava para o bordel onde trabalhava, outro menino fi cava 
amarrado ao pé da mesa junto com seu cachorro, e mais outras tantas histórias trágicas.

Não obstante, a maioria destas crianças quando afastadas da mãe ou da família, queriam 
voltar para suas casas e muitos deles se sentiam em algum momento culpados de tal separação. 
Diante do real sem lei, de tantos atentados, diziam: “Eu é que atentava eles”. Assim vimos que a 
mãe desaparecida ou que abandona é uma fonte de grande sofrimento para os fi lhos que guardam 
a esperança do retorno a um estado anterior, onde a separação do Outro ainda não existia. As ten-
tativas de dizer a “verdade” são tentativas, na maioria das vezes, fracassadas, o véu encobridor da 
realidade cobre com seu manto os fatos reais. O real bastante ou a pouca realidade se confundem 
e algo resta nesta busca insólita do sujeito pelo objeto perdido, enquanto se enlaçam ou desenla-
çam o real, simbólico e o imaginário.

Laurent (2004) nos lembra que a violência do evento não poderá ofuscar a importância do 
fator subjetivo. Podemos pensar a criança objetalizada na atualidade e como ela responde ao que 
recebe do Outro. O sujeito terá que se haver com a posição de resto que foi um dia para o desejo 
do Outro, o desejo da mãe.

“Eu o amo, mesmo assim”, surge como um modo de apresentação do amor que revela a natu-
reza complexa deste laço, a vinculação do amor com o real do gozo. 

O amor pode surgir com uma função de recobrimento imaginário, um apelo a i(a), imagem de si 
que se realiza no Outro. Ao localizar o amor no eixo a-a’ do Estádio do espelho2 na relação especu-
lar, Lacan nos diz que a relação imaginária, sendo fundamentalmente instável, fará com que os “se-
melhantes” passem do amor à agressividade e vice-versa. Segundo as coordenadas de Lacan, em 
seu texto Agressividade em psicanálise3, de 1948, a agressividade diz respeito ao estranhamento 
do eu de sua própria imagem esfacelada, desmembrada do corpo. A agressividade, como um traço 
constante destas histórias, nos mostra a trajetória de um sujeito que terá que construir uma saída 
para além do gozo auto-erótico e destrutivo que o liga às suas experiências fundamentais.

Por outro lado, Lacan nos coloca frente ao verdadeiro traumatismo, o da linguagem, como foi 
descrito no jogo do fort-da freudiano, o sujeito nasce, não a partir da mãe que se foi, mas pelo furo 
do real, que aponta para algo que sempre escapa ao sujeito. O sujeito terá que fazer uma invenção 
para dar conta do traumatismo da partida da mãe, lidar com o buraco, o “troumatisme”, o signifi can-
te vivo enquanto portador de um gozo fora do sentido.
1 Trabalho realizado a partir do Cartel de leitura do Seminário, livro 23: o sinthoma, de Jacques Lacan, e do Cartel da Co-
missão Nacional de Cartéis da EBP.
2  LACAN, J. “O estádio do espelho como formador da função de eu”. In: Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, pp. 96-103.
3  LACAN, J. “Agressividade em psicanálise”. In: Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, pp.104-126.
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O Outro sendo falho, assim como o sujeito, revela o fato de que o signifi cante que garantiria o 
Outro falta ao Outro. Assim, as crianças afastadas de seus pais e familiares ou abrigadas, trazem 
em sua história restos de um lugar que encontraram no Outro, e que particularizam no modo de 
gozo próprio em cada sintoma.

João cuidava da casa e de sua mãe alcoólatra: seus dias agora estão vazios, não quer fazer 
nada, queria cuidar da mãe. Depois aprende a plantar e é o melhor, cuida das plantas, quer ser 
jardineiro. Maria e Sofi a são irmãs e todos lutavam por uma adoção conjunta. Sofi a, a mais velha, 
era mais organizada e cuidava de Maria desde que era bebê. Será preciso que Sofi a faça uso de 
seu sintoma, de seu traço particular que a inscreve no campo do Outro particularizando seu gozo. 
Maria espera por Sofi a, dependência que é seu sintoma e terá que ser analisado um dia. Longe dos 
pais, o irredutível de uma transmissão se apresenta de várias formas, uma vez que fi ca também 
opaco o acesso ao desejo da mãe. Enquanto isso, emergem em cada cultura as diversas maneiras 
de gozar do Outro.

Podemos pensar que nestes casos onde surge a mulher ao invés da mãe, onde o gozo femini-
no não foi permeável ao tratamento pela via do amor “materno”, e o amor não se articula ao dizer, 
o que abordaria o que há de real no amor. Segundo Lacan, o amor real seria aquele mais próximo 
do ódio, o amódio, que leva em conta o objeto.

O fracasso do simbólico para dar conta do real que surge em tantas histórias, apontam por ou-
tro lado para a construção de um sinthoma, um modo de tratar o real impossível. Assim, o sintoma 
será o recurso do sujeito para fazer suplência à relação sexual que não existe.

Lacan nos ensina, no Seminário livro 23: o sinthoma, que o sujeito deverá enlaçar as três 
dimensões, real, simbólico e imaginário para se sustentar na “realidade humana” e fazer uso dos 
discursos. O sujeito precisará para tanto que estes três registros se mantenham juntos. O Nome 
do Pai será o quarto nó que enlaçará os registros, mas não haverá o Nome do Pai se o sujeito não 
souber fazer dele um sinthoma, isto é, suplência de um furo.

Lacan articula o amor ao pai à relação do sujeito com sua causa de desejo, uma vez que “seu 
nome é vetor de uma encarnação da lei no desejo” 4. Mesmo que em nossos dias o pai não seja 
mais o garantidor da lei, os sujeitos ainda poderão fazer uso dele, em sua função de transmissão 
de um desejo que possa operar e sustentar o laço amoroso5.

Na clínica psicanalítica com estas crianças vimos que a transferência, experiência de saber 
sustentada por um laço amoroso, será a via que possibilitará o caminho da construção do sintoma, 
permitindo uma simbolização da castração apresentada como um buraco no real. O sujeito poderá 
assim, servir-se de seu sinthoma para continuar a história única e singular que ele escreverá.

 
REFERÊNCIAS

DRUMMOND, C. “O amor, essa palavra”. In: Curinga, n. 24. Belo Horizonte: Escola Brasileira de Psicanálise, 
junho, 2007.

LACAN, J. “O estádio do espelho como formador da função do eu”. In: Escritos. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1998, pp. 96-103.

_____. “Nota sobre a criança”. In: Outros escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, pp. 369-370.
_____. O seminário: livro 23: o sinthoma. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.
_____. “Agressividade em psicanálise”. In: Escritos. Op. cit., pp. 104-126.
LAURENT, E. “O trauma ao avesso”. In: Papéis de psicanálise. Belo Horizonte: EBP/MG, IPS-

MMG, 2004.
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Assim se passaram 50 anos
 “O ensino da psicanálise só pode se transmitir de um sujeito para outro pelas vias de uma 

transferência de trabalho”. Assim Lacan introduz outra dimensão da transferência no Ato de Fun-
dação de sua Escola em 1964. Lacan inaugura a EFP propondo: “para a execução do trabalho 
adotaremos o princípio de uma elaboração apoiada num pequeno grupo [...], sendo quatro a justa 
medida. Mais-Um encarregado da seleção, da discussão e do destino a ser reservado ao trabalho 
de cada um”7. Portanto, o Cartel se encontra entre o ensino e a transmissão do que se produz em 
seu percurso, endereçado à Escola em sua função princeps de formação. Articulando ao tempo 
lógico, podemos dizer: no instante de ver, quatro se escolhem em torno de um tema. No tempo de 
compreender, há o trabalho de elaboração coletiva. No momento de concluir, colapsando o tempo 
de compreender, algo se precipita e deve ter como resultado o produto de cada um.

Sobre o Mais-Um, Miller nos diz cerca de vinte anos depois: é o “agente provocador”, e “se há 
provocação ao trabalho, à elaboração, é porque não há nenhuma vocação para o trabalho. Haveria 
muito mais vocação para a preguiça.”8

O “agente provocador” se aproximaria mais do discurso histérico, e menos do mestre ou do 
analista. É como sujeito dividido, ao modo socrático, que o Mais-Um opera, também como um dos 
participantes, sem responder do lugar agalmático que pode lhe ser atribuído na via do amor. Já 
os participantes devem estar no Cartel “na qualidade de”, ou seja, que trabalhem “a partir de suas 
insígnias e não da falta-a-ser”, como aponta Miller ainda em 19869. Cada um é, a seu modo, o 
“mestre no trabalho” (maître-au-travail), lugar do S1 para produzir S2.

 Após dezesseis anos de experiência do Cartel na EFP, encontraram-se difi culdades com os 
cartéis. Vários não se dissolviam, aderidos ao efeito de grupo, a inevitável cola imaginária, ou toma-
vam o Mais-Um ora como o mestre que sabe e domina, ora como o analista que interpreta, ambos 
como campo fértil para o amódio. Lacan, ao dissolver a EFP em 1980, funda a ECF, afi na a fórmula 
do Cartel e dá cinco indicações para seu funcionamento. Destaco a quarta: “não se espera nenhum 
progresso além daquele de uma exposição periódica, tanto dos resultados quanto das crises de 
trabalho.”10

 Miller, numa Jornada de Cartéis da ECF em 1994, após trinta anos da fundação, fala da falta 
de entusiasmo, de poucas referências ao trabalho em Cartel, e lança a hipótese de que “a tradição 
não é o cartel, é o curso magistral”11, e critica o carisma dos mestres que predomina nos países 
latinos como Espanha, Argentina e Brasil. Seria mesmo essa a nossa tradição? O amor ao mestre 
em sua face agalmática de sideração? A fi xidez libidinal de que falava Freud? Miller lembra que 
a exigência ética, epistemológica e da práxis de Lacan é que o trabalho da Escola se execute no 
Cartel e não no seminário, conferência ou curso. Estes aconteceriam fora da Escola, como eram os 
seus Seminários. Mas Miller ousa dizer que o Plano Lacan jamais foi realizado12.

 E o que temos a dizer hoje sobre o Cartel que nos enlaça numa atividade de trabalho cujo 
endereçamento à Escola é o eixo da formação? O amor ao saber tem seu correlato na paixão da ig-
norância. Seria o (des)caminho do amor, transmutado em desejo de saber, como ponto de falta que 
contorna o real que faria trabalhar para produzir S2? Lacan propôs o Cartel em 1964 para produzir 
um saber como inacabado e aberto a se relançar, que resultaria em alguma sistematização. O que 
Lacan aponta no Cartel é que não seja um fi m em si mesmo e sim um meio de trabalhar em Es-
cola a transferência de trabalho, horizontal, circulante, provocada através da função do Mais-Um, 
que deve por o Cartel em movimento. O amor de transferência ao mestre ou ao analista, em sua 
disparidade subjetiva, deve dar lugar ao desejo decidido de cada um, para além do amódio, como 
condição para sustentar o Cartel na Escola. Mas como encerrar um Cartel, ou seja, que destino 
deve tomar a transferência de trabalho ao fi m de um Cartel? Há alguma proximidade com o destino 
da transferência amorosa no fi m de uma análise? Como escapar do domínio do amódio? Ao fi m 

7  LACAN, J. “Ato de Fundação” In: Outros escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 235.
8  MILLER, J.-A. “Cinco variações sobre o tema da elaboração provocada”. In: Manual de Cartéis, Belo Horizonte:  Scriptum, 2010, pp.18-19.
9  MILLER, J.-A. ibid., p. 23
10  LACAN, J. “D’Écolage” In: Manual de Cartéis, op. cit., p.14.
11  MILLER, J.-A. “Novas refl exões sobre o Cartel”. In Manual de Cartéis, op. cit., p. 27.
12  MILLER, J.-A. Ibid., p. 31.
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de um Cartel certamente não está um fi m da transferência analítica, mas podemos dizer que pode 
se encontrar o desejo de saber relançado e a aposta no endereçamento à Escola como nos legou 
Lacan em dois tempos: 1964 – “a Escola pretende oferecer seu campo não somente a um trabalho 
de crítica, mas à abertura do fundamento da experiência, ao questionamento do estilo de vida em 
que ela desemboca”13 –; 1980 – “onde cada um terá liberdade para demonstrar o que faz com o 
saber que a experiência deposita”.14

“Gaio Issaber”: por um novo amor
Nancy Greca Carneiro

A questão que me formulo se orienta em torno do amor. O lugar do amor do analista e pelo 
analista na transferência nos ensina um novo amor? Poderá a psicanálise oferecer a via de um 
novo amor que considere o que há de mais contingente e singular em cada um? Em Mais ainda, 
Lacan apresenta o amor como signo, signo de que se troca de razão. Cita Rimbaud em um poema 
a que chama “A uma razão” e no qual termina cada versículo – Um novo amor. Mudamos de razão 
quer dizer mudamos de discurso. Há sempre alguma emergência (signo) a cada passagem de um 
discurso a outro. Nesta nova amarração entre signifi cante e gozo, a liberação de sentido que deixa 
uma marca faz retornar a libido que estava fi xada a uma nova signifi cação.

Em seu Seminário 8, a transferência, Lacan apresenta a experiência analítica: “No começo da 
experiência analítica, vamos lembrar, foi o amor”.15 Amor que, desimplicado do imaginário se impli-
ca, em Freud, ao inconsciente. Amor ao sentido suposto alcançar no deciframento do inconsciente.

Mas a psicanálise não é uma disciplina do sentido16. Na descoberta freudiana o inconsciente se 
apresenta no que falha, no que esvanece, se faz desaparecer, no rejeitado, no que cai17. A salva-
ção pelos dejetos nos obriga, desde as origens da psicanálise, a levar a sério as partes, as peças 
soltas18. Implica encontrar novos modos de viver a pulsão e o que dos sintomas resta como avesso 
ao recalque, alheio ao símbolo, refratário à interpretação, opaco à decifração analítica, apresentan-
do-se como “pedaços de real”, inassimilável ao que faz sentido, mas que toca o corpo e lhe dá um 
sentido19. 

Que ao fi nal interminável de uma análise se possa “roçá-lo (o sentido) tão de perto quanto se 
possa” sem se enviscar nele, viver uma “palpitação persistente de um real que não é mais opressi-
vo” – a virtude de um gay sçavoir 20. Traduzido entre nós como um Gaio Issaber, como nos lembra 
Marcus André 21, este ça, o isso de Freud aponta para a presença de um saber que não recua do 
inconsciente, ao contrário da tristeza, covardia moral que o rechaça.

E o que posso saber? Lacan responde em Televisão: “Nada que não tenha em todo caso a 
estrutura da linguagem [...]”22. A tentação de procurar sentido para o que foi perdido, diz Paula Bor-
soi23, é vivida no campo do analisante e do analista. É preciso estar no sentido, há uma história que 
se viveu. Se no processo de uma análise se libera o gozo fora do sentido, este gozo está fora do 
sentido, mas não do signifi cante, nos trilhos por onde o gozo corre, não livre do corpo – superfície 
onde sulcam as marcas do Outro. Do lado do sujeito, o bem-dizer, do lado do falasser, o gay sça-
voir.

Se a experiência analítica é ética e refl ete os modos pelos quais um sujeito se deixa afetar 
13  LACAN, J. “Ato de Fundação”. Op. cit., p. 244.
14  LACAN, J. “D’Écolage”. Op cit., p. 15.
15  LACAN, J. O Seminário, livro 8: a transferência. Rio de Janeiro; Zahar, 1992, p.12.
16 Cf. MILLER, J.-A. “Psicanálise pura, psicanálise aplicada versus psicoterapia”. In: Phoenix. Revista da Delegação Paraná da Escola Brasileira de Psica-
nálise, n.3, Curitiba, setembro, 2001, pp. 9-44.
17  Cf. MILLER, J.-A. “A salvação pelos dejetos”. In: Correio. Revista da Escola Brasileira de Psicanálise, n. 67, São Paulo, dezembro, 2010.
18  Cf. Ibid.
19  Cf. BASSOLS, M. “Trauma nos corpos, violência nas cidades”: 
http://www.encontrocampofreudiano.org.br/2014/04/trauma-nos-corpos-violencia-nas-cidades.html
20  STRÉLISK, P. “Gaio Issaber (Gay sçavoir)”. In: Scilicet: um real para o século XXI. Escola Brasileira de Pscianálise. Belo Horizonte: Scriptum, 2014, 
pp.163-165.
21  VIEIRA, M. A. A ética da paixão: uma teoria do afeto. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
22  LACAN, J. “Televisão”. In Outros escritos, op. cit., p. 508.
23  Comentário não publicado de Paula Borsoi, “O pecado do analista ou o saber alegre do inconsciente”, sobre o verbete citado de Strélisk Gaio Issaber 
(Gay sçavoir). 
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pelos signifi cantes de sua história, como pensar um novo amor, livre das armaduras imaginárias e 
da suposição de saber? Como se opera com este Gay Sçavoir uma noção ética do amor onde se 
anuncia “o amor mais digno” 24 evocado por Lacan em sua “Nota Italiana”? Ao formular “O analista 
se autoriza de si mesmo”25, Lacan completa: “Não todo ser falante pode autorizar-se a produzir um 
analista”26. E o que pode saber um analista, qual o saber em jogo ao fi nal de uma análise? Saber 
que leve em conta o real: de que “não há relação sexual”. Resta ao analista demonstrar que esta 
relação é impossível de escrever. Propõe o Passe como espaço de produção e transmissão da 
psicanálise:

Por a contribuir o simbólico e o real que o imaginário aqui une [...] e tentar, a partir deles, que 
apesar dos pesares passaram por suas provas no saber, aumentar os recursos graças aos quais 
venhamos a prescindir desta relação incômoda, para fazer o amor mais digno do que a profusão do 
palavratório que ele constitui hoje.27

Assim, na pluralidade dos nomes-do-pai que dissolve ideais, a psicanálise resiste à solução pe-
los irmãos que leva ao amor pelos iguais e ao ódio pela diferença (com seus efeitos de segregação 
e racismo) e oferece a via do amor: amor ao sinthoma, ao que há de mais contingente e singular 
em cada um. 
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Trabalhos apresentados no “Momento Cartel” 
na Delegação Paraíba 
Amor de transferência em Tempos Modernos28
Pauleska Asevedo Nobrega

O amor é um mato. Brota entre pedregulhos. Nasce em campos de trigo. Pode nascer em cima 
do telhado ou embaixo da ponte. O amor é um mato... como amoreiras e goiabeiras... mato. Mas a 
gente... não sabe mais reconhecer as coisas que saem da terra. E arranca tudo. Nosso problema 

24  LACAN, J. “Nota Italiana”. In: Outros escritos, op. cit., p. 315.
25  Ibidem, p. 311.
26  Ibidem, p. 312. 
27  Ibidem, p. 315.
28 Analogia ao fi lme de 1936 “Tempos Modernos” do cineasta Charlie Chaplin, cujo personagem “O Vagabundo”, operário na linha de produção de uma 
indústria, tenta sobreviver ao ritmo frenético do maquinário industrial, o que lhe traz muitos efeitos no corpo. O fi lme satiriza os tempos da ascensão da indústria e 
o modo de produção capitalista.
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é que nós achamos que amora (e amor) nasce no supermercado.
 Leo Fressato29

Em tempos de guerra e de violência nas cidades, a pulsão de morte se mostra internalizada de 
forma singular, no modo de gozar em “si-mesmado” do seu Um-sozinho. Observamos uma muta-
ção do laço social que implica na atualização do inconsciente e sua realidade pulsional com certo 
ineditismo no que concerne às confi gurações da transferência, especialmente na recusa do Outro 
do inconsciente. Esse fato não descaracteriza a forma do inconsciente manifestar-se hoje, mesmo 
em sua recusa e nem desfaz os efeitos desse rechaço para o sujeito. Estamos afrontados com o 
emudecimento da palavra e com o que ressoa desse silêncio como ecos de uma aparelhagem de 
gozo bem estruturada, encarnada e que não faz endereçamento a um saber afora do “si-mesmo”. 
Pensar a transferência no discurso da civilização hoje foi o desafi o que norteou a minha produção 
de cartelizante. “No começo da experiência analítica [...] foi o amor”, nos diz Lacan (1960-61, p. 13), 
um começo confuso, espesso e a nosso ver, essa confusão é inerente à revelação da realidade 
pulsional do inconsciente, como ponto de real (esse “mato” do sujeito de que fala Fressato) a ser 
confrontado na experiência analítica.

Da releitura do Banquete de Platão, recolhi os discursos de Fedro e Pausâneas, respectiva-
mente: “[...] o Amor dá aos amantes, como um dom emanado de si mesmo.” (s/p) e “[...] o amar e o 
Amor não é todo ele belo e digno de ser louvado, mas apenas o que leva a amar belamente (s/p)”. 
Destaco destes trechos, de um lado, que o amor como um dom, comporta uma ação e, de outro, 
que amar e amor nem sempre coincidem.

No Seminário 8, a transferência, Lacan parte do Banquete de Platão e desenvolve que o produ-
to de um ato analítico não é o bem, mas o amor do paciente ou o Eros. Isso que Freud já afi rmava 
ao fazer um paralelo entre sexualidade e o Eros platônico (1905) e, posteriormente, em diversos 
outros de seus trabalhos (1920) ao apontar a oposição entre Eros e as pulsões de morte. Cito La-
can a respeito do amor:

Existe algo aí que deve superar aquilo a que vou chamar a particularidade de seu desvio, ir um 
pouco mais além, atacar o desvio específi co, aquilo que Freud [...] chama, nesse nível, de pulsão 
de morte, e onde nada mais resta senão essa ananké, a necessidade do retorno ao zero do inani-
mado [...] (LACAN, 1960-61, pp. 234-235). 

Na experiência analítica, a estrutura da transferência comporta disparidade e não intersubjeti-
vidade, ou seja, uma dialética em torno de um vazio que põe em jogo a relação de objeto, que dá 
provas do real – testemunha do impossível da concordância nesses termos, a qual o analista faz 
operar a partir do semblante de objeto a pelo desejo do analista. Sim, o analista faz operar a estru-
tura do amor. Nas palavras de Lacan: “[...] o que pode estar em causa no fundo da relação analítica, 
entendo partir do extremo, do que é suposto pelo fato de que alguém se isole com um outro para 
lhe ensinar o quê? – aquilo que falta [...] devido à natureza da transferência, o que lhe falta, ele vai 
aprender amando” (ibidem, p. 26). No entanto, o par amante/amado nem sempre produz um nó 
nos registros imaginário, simbólico e real. No discurso da civilização hoje, distancia-se da atividade 
que o amor comporta enquanto dom, causa que faz aliança com o furo ou com o “mato” (real) do 
sujeito, referente ao núcleo do seu desejo. O sujeito demanda apreender o objeto, sem o recurso 
da metáfora do amor e se serve do automatismo do seu solilóquio, repleto de signifi cantes-mestres 
(S1) anônimos, cujo saber (S2) é relativizado a tal ponto no lugar da verdade/mentira (Miller, 2004) 
que desaparece. Fica-se na impotência de S1 não fazer saber, senão, Um-sozinho, para gozar 
mais. Diferente da cadeia de signifi cantes S1–S2, cuja variação desemboca na metáfora, da qual 
poderia advir uma signifi cação do amor. O que se repete nesse discurso não aponta para a realiza-
ção do desejo, mas para o real do gozo mortífero que se dá ao trabalho de impedir “a emergência 
à realidade do desejo como tal” (Lacan, 1960-1961, p. 89). Há qualquer coisa de uma adequação 
da conjunção do desejo com seu objeto hoje.

Como escandir a série dos signifi cantes-mestres que compõem o discurso desta civilização, 
barrar o relativismo para daí advir uma divisão do Um-sozinho que resgate um Outro outro, a partir 
29 Postagem em rede social do cantor e compositor brasileiro de MPB e Indie Rock.
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do encontro contingente com o analista? A psicanálise leva em conta a impossibilidade de tudo 
saber, mas não prescinde do amor ao saber. O problema é achar que “amora (e amor) nascem no 
supermercado” como revela Fressato, enquanto Lacan nos diz que o amor está do lado de uma 
inadequação entre desejo e objeto. A estrutura de que se trata não é de simetria ou de retorno, mas 
de troca, põe em causa a substituição do objeto amado por aquele que deseja, na passagem da 
posição de amado para amante. Somente enquanto há troca é que falamos em uma estrutura da 
transferência, a partir do encontro contingente com o real de cada um. E que das entranhas e du-
rezas desse terreno da alteridade da fala, possa nascer um amor mais leal à palavra que à paixão, 
propenso ao dom de inventar soluções a sua medida para dar outro destino à pulsão de morte.
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Transferência negativa e positiva na experiência analítica
Cleide do Nascimento

Este trabalho foi elaborado após um ano como cartelizante no Cartel intitulado “transferência”. 
O tema sempre me inquietou a partir da indagação: seria a transferência positiva a mola propulsora 
da análise? Ao ponto que a transferência negativa o indicativo de que a análise não vai bem? Como 
operar essas duas vertentes na análise?

Se percorrermos os textos freudianos sobre a técnica analítica, desde estudos sobre histeria 
(1895) até esboço da psicanálise (1937), não é possível deixar de notar a insistência de Freud em 
lançar os problemas e impasses da clínica psicanalítica.

Ao se dar conta que sua condição de participe nas histórias de amor fantasiadas pelos pacien-
tes histéricos operava como obstáculo ao tratamento, Freud é levado ao conceito de transferência.

Em A dinâmica da transferência (1912) Freud apresenta duas formas clínicas da transferência 
como resistência na neurose: a transferência positiva de impulsos eróticos recalcados e a trans-
ferência negativa, relativa a afetos hostis dirigidos à fi gura do analista. Na histeria, elas operam 
em dimensão ambivalente, como é claramente observado na discussão freudiana sobre a trans-
ferência no caso Dora (1905). A atuação do “desejo de vingança” de Dora, que leva a interrupção 
prematura do tratamento, revela a faceta negativa da transferência, que é claramente articulada à 
dimensão positiva do amor de transferência. A questão de central de Dora, como apontou Lacan 
(1951), é relativo ao desejo.

A problemática do ódio passa a ganhar relevância na obra de Freud a partir dos estudos acer-
ca da neurose obsessiva. Na análise do Homem dos Ratos, Freud se vê diante de uma crescente 
transferência negativa (1909).

No começo, Freud tem uma ideia muito clara do que signifi ca a fala do Homem dos Ratos. O 
paciente coloca diante de uma explosão de agressividade e hostilidade surpreendentes, até mes-
mo para Freud, que, no entanto, já havia visto antes em outras neuroses obsessivas. Assim, Freud 
se vê diante de uma manifestação compulsiva de ódio no campo transferencial, que aponta para a 
necessidade de mudanças no manejo clínico.

As manifestações transferências ambivalentes na histeria, o ódio na neurose obsessiva, as 
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reações persecutórias da paranoia e a indiferença na melancolia são, deste modo, compreendidas 
como manifestações de transferência negativa (1917).

Lacan (1954) versa sobre os escritos teóricos de Freud e diz que o fenômeno da carga imagi-
nária cumpre na transferência um papel de pivô. Dez anos mais tarde, atribui esse papel de pivô 
ao Sujeito Suposto Saber. O que Lacan chama de erro subjetivo imanente à experiência analítica 
é precisamente a ilusão do paciente, a ilusão fundamental, estrutural, de que seu saber – o saber 
do inconsciente, já está todo constituído no psicanalista. Diz: “E menos ainda se poderia negligen-
ciar a subjetividade desse momento tanto que nela encontramos a razão do que se pode chamar 
de efeitos constituintes da transferência enquanto se distinguem por um índice de realidade, dos 
efeitos, constituídos que se sucedem”. Para o paciente, esse pacto analítico consiste, no fundo, 
em se oferecer a interpretação; quer dizer, pelo próprio fato de entrar na experiência analítica ele 
consente com a posição de analista como outro. No livro dos quatro conceitos fundamentais da 
psicanálise, Lacan vincula a transferência a um tempo de fechamento do inconsciente e não a um 
tempo de abertura. A análise se faz, em certo sentido, graças à transferência e, em outro sentido, 
apesar da transferência.

 Se levarmos adiante a afi rmação freudiana de que nos fenômenos de compulsão à repetição 
o trabalho se desloca da interpretação para a sustentação do manejo transferencial para que a ela-
boração possa acontecer, é possível atribuir outro estatuto para as manifestações da transferência 
negativa.

Assim, o manejo da transferência negativa se desloca do campo interpretativo para a busca de 
condições de sustentação e suporte dos afetos hostis vivenciados. Por outro lado, a transferência 
positiva, em virtude da confi ança do paciente, permite que o paciente fale mais facilmente de coi-
sas difíceis de serem abordadas em outro contexto. Contudo, é evidente que toda transferência é 
constituída simultaneamente de elementos positivos e negativos.
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NOTÍCIAS DOS
CARTÉIS NA EBP
DELEGAÇÃO PARAÍBA
Responsável pelos Cartéis: Cleide Pereira Monteiro

Momento Cartel
Coordenação: Cleide Monteiro e Maria Cristina Maia

 Foi com muito entusiasmo que a Delegação Paraíba realizou, no dia 11 de novembro, em 
Campina Grande, o Momento Cartel, atividade que foi assim nomeada e teve o propósito de aco-
lher a escrita cartelizante daqueles que estão inseridos nos Cartéis em nossa Delegação.

 De fato, um momento rico, de muitas questões, de produções teóricas, com oito trabalhos 
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distribuídos em duas mesas de debate: uma, com trabalhos em torno do tema da transferência e 
sobre Mallarmé, e outra, sobre a função da escrita na psicose. Nos entremeios das discussões, os 
Mais-Uns se pronunciaram a partir do lugar concernido por essa função. O que o Cartel ensina e 
quais seus efeitos de formação, seu lugar privilegiado como porta de entrada na Escola de Lacan, 
foram questões que nos tomaram nessa noite especial de provocação ao trabalho. Saímos com os 
ânimos renovados e certos de que este dispositivo de base promove trabalhadores decididos que 
nele se implicam, cada um com sua solidão, porque experimentam que esta empreitada se dá, não 
sem a companhia do outro. Que continuemos juntos nesta e nas outras apostas a que Lacan nos 
lançou!

COMISSÃO EDITORIAL DO DOBRADIÇA DE CARTÉIS

Comissão Nacional dos Cartéis da EBP: Paola Salinas (Coordenadora), Inês Seabra, Cris-
tiana Gallo, Cristiane Barreto e Maria Josefi na Sota Fuentes (Diretora Secretária da EBP)

Logomarca: Luiz Felipe Monteiro sobre obra de Escher


